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 دانشجویاندربین مذهبی و هوش هیجانی  اتاعتقاد میزان تاثیربررسی 
 
 

 حوریه بیرام نژاد هیئت علمی دانشگاه پیام نور  واحد نقده

 

 صدیقه سلمانپور هیئت علمی دانشگاه پیام نور  واحد نقده

 

 

 

 :چکیده

حاضر موضوع تحقیقات بررسی نقش اعتقادات مذهبی در کاهش مشکالت روحی ـ روانی جوامع در عصر 

اند. در فراوانی بوده است، اما اندکی از این مطالعات سعی در بررسی رابطه مذهب و هوش هیجانی داشته

همین راستا این پژوهش به بررسی رابطه این دو متغیر در دانشجویان دختر پرداخته است. نتایج این 

مذهبی، رابطه مثبت، مستقیم و معناداری مطالعه حاکی از آن است که بین سطح هوش هیجانی و اعتقاد 

که رشد و تقویت اعتقادات مذهبی، باعث افزایش توان کنترل احساسات و هیجانات وجود دارد، به طوری

گردد. همچنین بیشترین ضریب درونی خود و دیگران و به عبارتی، بهبود سطح هوش هیجانی جامعه می

 هبی وجود دارد.همبستگی، بین بُعد حل مسأله و اعتقادات مذ

 

 .اعتقادات مذهبی، بهداشت روانی، هوش هیجانی واژگان کلیدی:

 

 مقدمه

زیارت و...  توکل به خداوند، عبادت،  دار کردن زندگی دارند. رفتارهایی از قبیلرفتارها و عقاید مذهبی، تأثیر مثبتی در معنا

زندگی،  آرامش درونی فرد شوند. داشتن معنا و هدف در های مثبت، موجبتوانند از طریق ایجاد امید و تشویق به نگرشمی

های اجتماعی مندی از حمایتزای زندگی، بهرهدر شرایط مشکل احساس تعلق داشتن به منبعی واال، امیدواری به یاری خداوند

با حوادث فشارزای  توانند در مواجههمی هایی هستند که افراد مذهبی با دارا بودن آنهاو معنوی و...، همگی از جمله روش

-کنترل می ها راباور به اینکه خدایی هست که موقعیت (Yang and Mao, 8005)زندگی، آسیب کمتری را متحمل شوند. 

که اغلب افراد مؤمن، ارتباط دهد، به طوریموقعیت را کاهش می تا حد بسیاری، اضطراب مرتبط با کند و ناظر بر بندگان است

توان از طریق اتکا و توسل به خداوند، اثر کنند و معتقدند مید یك دوست بسیار صمیمی، توصیف میخداوند، مانن خود را با

 (Fountoulakis etc, 8002)را به طریقی کنترل نمود.  های غیر قابل کنترلموقعیت

ارزیـابی شـناختی فـرد، ارزیابی موقعیت،  زدایی داشته باشد و درها، نقش مؤثری در استرستواند در تمامی موقعیتمی مذهب

شـود بـین هاسـت کـه تصـور مـیو...، سبب کاهش گرفتاری روانی شود. بر این اساس، مدت های مقابله، منابع حمایتیفعالیت

های تجربی بسیاری را در ایـن زمینـه مذهب، حمایت شناسانمذهب و سالمت روان، ارتباط مثبتی وجود دارد و اخیراً نیز روان

  Levin and Taylor) ،  (.6332 اند.جلب نموده
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کنند. افراد بالغ را باورهای مذهبی تبیین می درصد متغیرهای سالمت روانی 10تا  80و همکاران او نشان دادند که  6وایلد

)6335(Wilde and Joseph, 10نفری با میانگین سنی  6110نشان داد که در یك نمونه  8در مطالعه دیگری، وینفیلد 

زناشویی در مردان و زنان و  مذهبی با سالمت روانی، رابطه مثبتی دارند. همچنین مذهبی بودن با رضایت هایسال، نگرش

 ((Winfield, 6331 رضایت شغلی در مردان مرتبط بود.

آیند های شخصیتی به حساب میرسد که مذهبی بودن و روحیه و رفتار دینی داشتن، بخشی از ویژگیبنابراین به نظر می

های روانی شناسانی که در حوزه سازههای روانی پرداخته شود. از طرف دیگر، روانه مطالعه رابطه آنها با سایر سازهو باید ب

اند و استفاده از اصول مذهبی و اخالقی را در رشد اند، هوش هیجانی را عاملی مهم در زندگی افراد به شمار آوردهمطالعه کرده

معتقد است که رشد و تحول اخالقی که در اثر أعمال  9( همچنین گراناچر6929ستمی، اند. )رو پیشرفت آنان متذکر شده

-ای که هوش هیجانی در آن مورد استفاده قرار میدهد، در رشد هوش هیجانی نقش مهمی دارد و محدودهمذهبی روی می

در استفاده از استعدادهایشان راهنمایی  گیرد، به حد و مرزهای اخالقی نیاز دارد. بدون وجود یك راهنمای اخالقی که افراد را

 (Granacher, 8000)توان به منظور رسیدن به اهداف عالی به کار گرفت. کند، هوش هیجانی را نمی

های روانی، در ادیان دیگری صورت گرفته اسـت و از آنجـا کـه تحقیقات ذکر شده در زمینه ارتباط بین مذهب و سازه اکثر

های سازترین سبك زندگی بشریت است و احکام آن حوزهترین و سالمتایدئولوژی، ارایه دهنده کاملدین اسالم به عنوان یك 

گیرد، مطالعه علمـی اثـرات و نقـش می وسیع اخالق فردی و اجتماعی، ارتباطات بین فردی، بهداشتی و سالمت روانی را در بر

 رسد.اسی به نظر میضرورت اس متغیرهای مذهبی دین مبین اسالم در سالمت روانی، یك

 مبانی نظری تحقیق

هایی که در دهه اخیر، مورد استقبال فراوانی قرار گرفته، پدیده هوش عاطفی است. دلیل این امر توانایی یکی از پدیده

های های فکری و احساسی است. پژوهشباالی هوش عاطفی در حل بهتر مسایل و کاستن از میزان تعارضات بین دریافت

تواند سبب افزایش میزان سالمتی، رفاه، ثروت، موفقیت، عشق و شادی گردد. اند که هوش عاطفی میان دادهمتعددی نش

(6330Salovey and Mayer, گلمن )داند که حاکی از شناخت در تعریف هوش هیجانی، آن را نوع دیگری از هوش می 6

شود. هوش هیجانی، توانایی اداره دگی استفاده میهای مناسب در زناحساسات خویشتن است و از آن برای اتخاذ تصمیم

ها و عاملی است که هنگام شکست ناشی از دست نیافتن به هدف، در شخص مطلوب خلق و خوی، وضع روانی، کنترل تکانه

ماست. کند. این نوع هوش، همچنین حاکی از همدلی، یعنی آگاهی یافتن از احساسات افراد پیرامون انگیزه و امید ایجاد می

 (6926)رستمی، 

های اخیر اهمیت زیادی برای نقش راهبردهای مذهبی و سـبك زنـدگی افـراد در چگـونگی بهداشت، در سال شناسیروان

 هـای شـناختی و رفتـاریهای مقابله مذهبی با مسایل، تواناییوضعیت سالمت جسمانی و روانی آنها در نظر گرفته است. شیوه

در  (King etc, 6335)گیـرد. بـه کـار مـی فشارزا ظور کنترل نیازهای خاص درونی و بیرونی به من  مضطرب هستند که فرد

دهنـد های اخیر نشان مـییافته شود.دعا، نیایش ، توکل و توسل به خداوند و... استفاده می مقابله مذهبی از منابع مذهبی مثل

تواننـد ای برای تفسـیر مثبـت حـوادث زنـدگی هسـتند، مـیها هم منبع حمایت عاطفی و هم وسیلهاز آنجا که این نوع مقابله

                                            
 1. Wilde. 

2.Winifield. 

anacherGr. 1 

4 . Daniel Golman 
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 Gordon)شود. های بعدی را تسهیل نمایند؛ بنابراین به کارگیری آنها برای اکثر افراد، موجب تقویت سالمت روانی میمقابله

and Song, 6336) 

-ت و از این طریق در کنترل استرسهای مذهبی اسمتکی بر باورها و فعالیت به طور کلی مقابله مذهبی با مشکالت روانی،

کند. داشتن معنا و هـدف در زنـدگی، احسـاس تعلبـق بـه منبعـی واال، های جسمانی به افراد کمك میهیجانی و ناراحتی های

های اجتماعی، روحانی و...، همگی از جمله منابعی مندی از حمایتزای زندگی، بهرهامیدواری به یاری خداوند در شرایط مشکل

توانند در مواجهه با حوادث فشارزای زنـدگی، آسـیب کمتـری را متحمـل شـوند. می د که افراد مذهبی با استفاده از آنهاهستن

(Ellison, 6339) 

و همکارانش در پژوهشی گزارش دادند در افراد سالمندی که نمره کمتری در شاخص مذهبی بودن به دست  1زاکرمن

نمره شاخص مذهبی باالیی  که این میزان برای افراد سالمندی کهبوده، در حالیدرصد  68اند، میزان مرگ و میر آورده

های که همیشه از مقابله در بررسی دیگری مشاهده شد افرادی (Zuckerman etc, 6326)درصد است 63اند، داشته

شاخص  68شاخص از  3د، در کنها استفاده میکنند نسبت به افرادی که کمتر و یا گاهی از این مقابلهمذهبی استفاده می

 (Koenig et all, 6335)روانی، نمرات باالتری کسب کردند.  سالمت

بیمار سالمند بررسی کرد. او دریافت که عالیم بیمـاری آنهـا  86افسردگی و اضطراب  نیز اثر زیارت مذهبی را روی 1مینارد

 هم این اثر ادامه دارد. گشتن از زیارتبعد از زیارت، کاهش زیادی داشته است و حداقل تا ده ماه بعد از بر

 پژوهش روش

رو توصیفی و از نوع همبستگی اسـت و چـون هـدف محقـق، تعیـین میـزان همـاهنگی روش تحقیق در مطالعه پژوهش پیش

« همبستگی دو متغیـری»های مذهبی اسالم و سطح هوش هیجانی بوده است، روش تحقیق تغییرات دو متغیر اعتقاد به آموزه

 جامعه اماری دانشجویان دانشگاه پیام نور رشته روانشناسی میباشد گردیده است. انتخاب

 گردآوری اطالعات

نامـه بـود و ترین روش برای گردآوری اطالعات مورد نیاز، استفاده از پرسشهای پژوهش و ماهیت آن، مناسببا توجه به هدف

 نامه زیر استفاده شد.بدین منظور از دو پرسش

گیرد و دکتر گلـزاری آن را این آزمون، عمل به باورهای دینی را اندازه می عمل به باورهای دینی)معبد(: نامه. پرسش1

سـؤال تنظـیم  81نامه جهت سنجش اعتقادات مذهبی اسالم است و در قالب بر ( این پرسش6953تهیه کرده است. )گلزاری، 

نامه، طیف وسیعی از اعمـال مـذهبی، های این پرسشباشد. مؤلبفهمی 5«لیکرت»گیری آن از نوع گردیده است که مقیاس اندازه

گـویی بـه های مـذهبی، میـزان نقـش مـذهب در پاسـ مانند میزان توجه به اعمال واجب و مستحب اسالمی، فعالیت در گروه

ی امتیـازات ایـن بنـدگیرد که جمـعسؤاالت اساسی زندگی و در نهایت، توجه و تأثیر آیات قرآن در زندگی شخص را در بر می

 های مذهبی اسالم در زندگی فرد را ارایه نماید.تواند تصویر روشنی از تأثیر آموزهها، میمؤلبفه

سوال در پنج بُعـد مختلـف اسـت کـه جهـت سـنجش میـزان هـوش  30نامه شامل این پرسشاون:  -نامه بار. پرسش2

باشـد. مـی« لیکـرت»نامه نیز از نـوع گیری در این پرسشاندازههیجانی در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است. مقیاس 

                                            
3. Zuckrman 

6. Maynard 

7  .  Lickert 
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نامـه از روایـی دهد این پرسشهای همتا و محاسبه ضریب همسانی درونی، نشان میمطالعات درباره اعتبار آزمون بر اساس فرم

تا وضعیت هوش هیجانی شـخص شوند بندی میمؤلبفه تقسیم 61نامه به برد. پنج بعد اصلی این پرسشو پایایی باالیی سود می

هـا و کنتـرل آن هـای شـخص را در آگـاهی از هیجـانفردی، توانایینامه، بُعد درونبه طور دقیق سنجیده شود. در این پرسش

گرایی فـرد، بُعـد خلـق و خـوی عمـومی بـر نشـاط و پذیری و توان حلب مسأله و واقعکند. بُعد سازگاری بر انعطافمشخص می

هـا های اجتماعی و در نهایت بعد کنترل تنشفردی بر توان شخص برای سازگاری با دیگران و مهارتعد میانبینی فرد، بُخوش

های هوش هیجانی،  توضیح مختصری دربـاره ها متمرکز است. جهت درک مفاهیم مؤلبفهنهبر توانایی  تحمل تنش و کنترل تکا

 کنیم:مؤلبفه هوش هیجانی ذکر می 61هر یك از 

 هاو پایایی ابزار گردآوری دادهروایی 

های مذکور بارها مورد استفاده پژوهشگران در مطالعات گوناگون قرار گرفته است، روایی آنها خود به خود نامهاز آنجاکه پرسش

( روش های متفاوتی از جمله اجرای دوباره )باز آزماییها هم از روشگردد. جهت محاسبه پایایی ابزار گردآوری دادهتأیید می

به  2«آلفای کرونباخ»نامه و محاسبه همبستگی نمرات دو دسته( و روش  موازی )همتا( روش تنصیف )دو نیمه کردن پرسش

تر باشد بیانگر قابلیت درصد نزدیك 600هر چه  به  استفاده شده است. در این روش مقدار  (SPSS)کمك نرم افزار 

 استفاده شده است.« آلفای کرونباخ»ها از آزمون نامهتحقیق، جهت تعیین پایایی پرسشنامه است. در این اعتماد بیشتر پرسش

نامه دهنده پایایی پرسشبرآورد شده است که نشان 361/0« آلفای کرونباخ»معبد، ضریب  نامهبرای سنجش پایایی پرسش

دهنده پایایی این باشد که نشانمی 22/0 نامه هوش هیجانی،برآورد شده برای پرسش« آلفای کرونباخ»است. همچنین ضریب 

 نامه است.پرسش

 های پژوهشیفرضیه

 باشند:های پژوهشی مطالعه حاضر به شرح زیر میبا توجه به هدف تحقیق، فرضیه

 مذهبی و سطح  هوش هیجانی دانشجویان، رابطه معناداری وجود دارد.ات بین اعتقاد  فرضیه یکم:

 مذهبی ، رابطه معناداری وجود دارد. اتبین ابعاد هوش هیجانی و اعتقاد  فرضیه دوم:

 

 هاآزمون فرضیه

جهت تعیین معناداری یا عدم معناداری استفاده شـده « پیرسون»ها از ضریب همبستگی در پژوهش حاضر برای آزمون فرضیه

 است.

 مذهبی اسالم و سطح  هوش هیجانی دانشجویان، رابطه معناداری وجود دارد. اتبین اعتقاد  فرضیه یکم:

هـای دهد که بین اعتقاد به آمـوزهنشان می -( آورده شده است 9که در جدول )چنان -نتایج حاصل از بررسی فرضیه یکم 

ود دارد، بدین معنا کـه بـاال درصد، رابطه معناداری وج 33مذهبی اسالم و سطح  هوش هیجانی دانشجویان در سطح اطمینان 

  افزایش سطح هوش هیجانی در آنها شده است. بودن وضعیت اعتقادات مذهبی در دانشجویان دختر ، موجب

 های مذهبی اسالم(: بررسی رابطه بین هوش هیجانی و اعتقاد به آموزه3جدول )

 

 سطح معناداری مبستگیهضریب  شاخص

                                            
8  .  Cronbach’s Alpha 
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 متغیرها

 000/0     **660/0 مذهبی اسالمهای هوش هیجانی و آموزه  

 معنادار است. 06/0در سطح  **

های سالم و شادمانی، سـالمت خـانواده و جامعـه، عوامل مؤثر بر بهداشت روانی، از دیدگاه اسالم، ایمان به خدا، نماز، تفریح

تـوان تقویـت، اعتقادات مـذهبی مـی( بنابراین با افزایش 6926تقوا و دوری از معصیت، شکر نعمت و قناعت هستند. )لشگری، 

هـای ایـن پـژوهش بـا مطالعـات رشد و توسعه هوش هیجانی و به دنبال آن، بهبود بهداشت روانی جامعه را انتظار داشت. یافته

پـور و ؛ طهماسـبی6959؛ بهرامـی مشـعوف، 6953صورت یافته درباره بررسی رابطه سالمت روان و نگرش دینی )مالشـریفی، 

؛ 6951های میان نگرش مذهبی و سالمت روان و افسردگی در سـالمندان )ابراهیمـی و نصـیری، ( و با بررسی6951کمانگری، 

( و 6338؛ کورتنای و همکـاران، 6953؛ حقیقت و همکاران، 6311؛ آلپورت، 6951؛ ابوالقاسمی و حجاران، 6920پورحسینی، 

سـهرابیان، )ری فـردی و اجتمـاعی، سـالمت روان و اخالقیـات تحقیقات اسامان یافته در زمینه رابطه هوش هیجانی بـا سـازگا

 ،Nonnemaker etc, 8006؛6929؛ رستمی، 6953؛ خلیلی، 6953

هم معتقد است که اعمال مذهبی و اصول اخالقی در استفاده و رشد هوش هیجانی نقش مهمی دارند و شواهد  3گراناچر

پاتریك فاگان نیز تأثیرات اعمال مذهبی بر ثبات روانی فرد را  ,Granacher) (8000 فراوانی نیز در این مورد وجود دارد.

-پذیر میرشد و پرورش هوش هیجانی را از طریق آموزش مسایل مذهبی، امکان 60هالستید  ,Smith)6359(شمارد. مهم می

توجه به این تحقیقات، داند و معتقد است که هوش هیجانی برای حس سعادت و سالمت در جامعه بسیار الزم است. بنابراین با 

العاده توان گفت رشد و پرورش اعتقادات مذهبی در فرآیند شناسایی و کنترل هیجانات و رشد هوش هیجانی نقشی فوقمی

 ,Qranacher) (8000 مهم دارد.

حاصل از بررسـی های مذهبی اسالم، رابطه معناداری وجود دارد. نتایج بین ابعاد هوش هیجانی و اعتقاد به آموزه فرضیه دوم:

هـای حـل بُعد هوش هیجانی، بین گزینـه 61دهد که از  بین نشان می -( آورده شده است 6که در جدول )چنان -این فرضیه 

هـای مـذهبی پذیری، همدلی و خودابرازی با اعتقـاد بـه آمـوزهبینی، کنترل تکانش، مسؤولیتمسأله، تحمل فشار روانی، خوش

اداری وجود دارد. همچنین نتایج حاکی از آن است که بیشترین ضریب همبستگی، مربوط بـه بُعـد اسالم، رابطه مستقیم و معن

 باشد.حل مسأله و اعتقادات مذهبی می

 های مذهبی اسالم(:  بررسی رابطه بین ابعاد هوش هیجانی و اعتقاد به آموزه4جدول )

 سطح معناداری ضریب همبستگی ابعاد هوش هیجانی

 000/0 **152/0 حل مسأله

 /.119 058/0 خوشبختی

 612/0 688/0 استقالل

 088/0 *911/0 تحمل فشار روانی

 895/0 636/0 خودشکوفایی

                                            
5 . Granacher 
66 . Halstid 
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 052/0 821/0 خودآگاهی هیجانی

 951/0 661/0 گراییواقع

 602/0 816/0 روابط بین فردی

 006/0 **618/0 بینیخوش

 282/0 091/0 عزت نفس

 093/0 *998/0 هاکنترل تکانه

 938/0 666/0 پذیریانعطاف

 066/0 *609/0 پذیریمسؤولیت

 000/0 **111/0 همدلی

 002/0 **686/0 خودابرازی

 .معنادار است 06/0در سطح  ** .معنادار است 01/0در سطح  *

 نتیجه

درصد از  66تقریباً دهد که بر اساس ضریب همبستگی بین هوش هیجانی و اعتقادات مذهبی، نتایج تحقیق حاضر نشان می

هوشی که در طول زندگی تقریباً ثابت است، هوش کنند. بر خالف بهرهتغییرات هوش هیجانی را اعتقادات مذهبی تبیین می

( با توجه به نتایج پژوهش، که رابطه مثبت و معنادار بین اعتقاد 6921توان رشد و توسعه داد. )آقایار و شریفی، هیجانی را می

دهد، افزایش اعتقادات مذهبی موجب رشد و توسعه هوش هیجانی و مذهبی اسالم و هوش هیجانی را نشان می هایبه آموزه

 گردد.به عبارتی افزایش توان کنترل احساسات خود و دیگران می

های حل مسأله، تحمل فشار روانی، همچنین در این پژوهش مشخص شد که از بین ابعاد هوش هیجانی، بین گزینه

پذیری، همدلی و خودابرازی با اعتقادات مذهبی رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد، به ها، مسؤولیتی، کنترل تکانهبینخوش

مند از اعتقادات مذهبی باال، در مواجهه با مسایل و مشکالت زندگی، تحمل فشار روانی بیشتری دارند. که افراد بهرهطوری

 شود. بینی در آنها تقویت میپذیری، همدلی و خوشی در این افراد، روحیه مسؤولیتهمچنین با افزایش میزان اعتقادات مذهب

و عاملی است که به هنگام شکسـت ناشـی  66هاهوش هیجانی، توانایی اداره مطلوب خلق و خوی، وضع روانی، کنترل تکانه

کنـد. ایـن نـوع هـوش، حـاکی از همـدلی، یعنـی آگـاهی یـافتن از از دست نیافتن به هدف، در شخص انگیزه و امید ایجاد می

 احساسـات اداره و کنتـرل مهارت و مردم با ارتباط هنرباال،  هیجانی هوش اراید افراداحساسات افراد پیرامون ما نیز هست و 

 فعالیت گونه هر در را فرد و دنکنمی تقویت را شخصی نفوذ و رهبری قوه محبوبیت، ،هامهارت ین.  اهستند دارا هم را دیگران

 عاطفی تمایالت به نسبت که درونی بصیرت و شناخت با افرادی چنین . نمایدمی موفق دیگران با صمیمانه ارتباط و اجتماعی

. نکته حایز اهمیت این اسـت کـه هـوش دهندمی بروز زندگی مختلف هایموقعیت در را عملکرد بهترین ،دارند دیگران و خود

شود، چرا که توان به منظور اهداف عالی یا پست به کار گرفت و اینجاست که نقش مذهب و اخالقیات، آشکار میهیجانی را می

ای کند. با توجه به اینکه استفاده از هـوش هیجـانی در هـر محـدودهمذهب نقش مهمی را در آموزش و رشد اخالقیات ایفا می

توان گفت مذهب به طور غیر مستقیم، هـوش هیجـانی را ارتقـا و حتـی باشد، مینیازمند حد و مرزهای اخالقی خاص خود می

                                            
66 . Impulse 
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بـه  ای دارد. دانشـگاهکند. بنابراین توجه به مقوله آموزش و رشد اعتقادات مذهبی در هر گـروه سـنی اهمیـت ویـژهکنترل می

گـذاری بیشـتر در ایـن زمینـه، تواند بـا سـرمایهترین مراکز تربیت و تقویت اعتقادات مذهبی در جوانان، میعنوان یکی از مهم

 شرایط رشد اعتقادات مذهبی در دانشجویان و در نتیجه رشد و تقویت بهداشت روانی آنها را فراهم آورد.
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